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Kwaliteitskaart ZICHT  
Groeinotities ParnasSys CF BF (en indien relevant voor de onderwijssetting MED en THUIS) 
 

Start 
November 2021  
Uitvoering 
November 2021 deels begin december 2021 
Evaluatie  
Eind december 2021 
 

Verantwoordelijk 
Leerkracht voert deze handeling uit voor alle leerlingen.  
 

Doel 
Zicht op ontwikkeling en begeleiding door het in beeld brengen van specifieke kindkenmerken die 
het leerproces vergemakkelijken dan wel bemoeilijken, hierdoor kunnen afstemmen op 
onderwijsbehoeften. Vaste notities voor iedere MOVARE-leerling, 1 taal, kwaliteitscultuur door 
gezamenlijk kwalitatief goede notities te maken. Vergroten overzicht. Verkleinen administratieve 
werkdruk. Leerlingdossier veilig op 1 plek.  
 

Achtergrondinformatie 
De ParnasSys-groeinotities zijn zo opgebouwd dat ze een leidraad vormen om systematisch 
informatie van leerlingen te verzamelen. De vette onderdelen in de notitie vormen de verplichte 
ingrediënten van Duiden en Doen formulier van het samenwerkingsverband, zijn een vast 
onderdeel van bv een ontwikkelingsperspectief en een vast onderdeel van het onderwijskundig 
rapport voor een ontvangende school (andere PO-school of ontvangende VO-school). Op basis van 
de compenserende en belemmerende factoren die van een kind op elk ogenblik geobserveerd 
worden en regelmatig bijgewerkt mogen worden, kan bekeken worden wat deze leerling 
kenmerkt. Deze kindkenmerken leiden in de notitie OOB tot passende onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften en maakt het mogelijk af te stemmen op de ontwikkeling en begeleiding 
van een leerling. Het kind kan zich ononderbroken ontwikkelen. De notities kunnen ook leidraad 
zijn om ouders te informeren hoe het gaat met de ontwikkeling en vorderingen van hun kind.  
 

Aanpak 
Het is aan te raden alert te zijn op samenhang tussen notities, bv tussen CF, BF en OOB. Wat je bij 
CF noteert, zou eigenlijk niet bij BF kunnen staan. CF en BF mogen met steekwoorden verhelderd 
worden. CF en BF leiden in de meeste gevallen tot onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die je 
beschrijft in de notitie OOB waar je ook weer met steekwoorden specifiek mag worden. Zie de 
notities MED en THUIS als specifieke aanvulling bij enkele leerlingen. De notitie uitstroomprofiel 
UIT geldt enkel voor de leerjaren 6, 7 en 8. Hierover in een specifieke kwaliteitskaart meer.  
 
Collega’s die de leerling al eerder in hun klas hadden, gingen je al voor en hebben de notities CF en 
BF aangevuld op hùn eerdere collega’s. Vandaar de naam ‘groeinotities’. Ieder kind bij MOVARE 
heeft 1 notitie CF en 1 notitie BF die elk jaar verfijnd, uitgebreid, verbreed wordt. Steeds weer 
opnieuw tot een verplaatsing, verhuizing of einde schoolloopbaan. Dan vormen ze een vast 
onderdeel voor de ontvangende school om te zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling.  
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Onderwijsstichting MOVARE streeft ernaar trots leerlingnotities door te geven zodat leerlingen 
hun schoolloopbaan verder kunnen doorlopen op een andere plek en dat lukt al goed, maar kan 
beter!   
  

ParnasSys 
Geef de notities een vaste datumcode in het lopende schooljaar zodat ze altijd bovenaan in het 
dossier staan. De compenserende factoren datumcode 31-07-lopende schooljaar en de 
belemmerende factoren datumcode 30-07-lopende schooljaar. Indien het relevant is voor de 
onderwijssetting mogen de notities medische bijzonderheden en thuissituatie bijzonderheden 
ingevuld worden. Beperk je hier tot leerlingen waar dit voor van toepassing is.  
 
Kijk ter inspiratie terug in de originele mal, de bewerkingshistorie vind je onderaan de notitie. Zie 
je hier niet de originele mal dan heeft de eerste gebruiker eerst bewerkt en daarna pas 
opgeslagen. Als dit het geval is, maak dan tijdelijk een nieuwe notitie om de originele mal even te 
zien ter inspiratie.  
 
ParnasSys optische regels: vette tekst laten we staan, schuine tekst mag na het lezen verwijderen 
en normaal gedrukte tekst is vrij te gebruiken en dient vaak als voorbeeldtekst. Let wel, ook over 
deze normale teksten is nagedacht. Zie ze als doordachte leidraad. Hou het kort en bondig als je 
aanvult met eigen tekst. Houd het leesbaar voor een ander, schrijf objectief en tijdloos. Woorden 
als vaak, soms, altijd zijn zeer ruim te interpreteren.  
 
Dan tenslotte: zorg dat de notities er optisch ‘schoon’ uitzien (haal onnodige witte regels weg, 
verwijder schuine tekst), niet alleen voor je eigen beeldvorming, maar ook voor de collega’s die na 
jou een notitie mogen aanvullen.  
 
In het leerlingdossier dient dat te staan wat de school relevant acht in het kader van de 
onderwijskundige ontwikkeling van de leerling. Ouders hebben inzagerecht. Vragen hierover kun 
je hier stellen aan onze juridisch beleidsadviseur.  
 

Overig 
Klik hier voor uitleg over de groeinotities en voorbeelden groeinotities (intranet MOVARE) 
Klik hier voor contactpersoon van een ervaren school rondom groeinotities (OBS de Schatkist) 
Klik hier voor contactpersoon binnen afdeling onderwijskwaliteit rondom groeinotities (MOVARE) 
Of kom naar een MOVARE-vragenuurtje in Teams over de thema’s van november  
op of 15 november tussen 16.00 en 17.00 of 16 november tussen 09.00 en 10.00 
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